Απόσπασµα

Από το πρακτικό της µε αριθ 3/2014
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.

Συνεδρίασης της Oικονοµικής

Αριθ. Απόφ:32/2014
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 4η του µήνα
Φεβρουαρίου του έτους 2014, ηµέρα Tρίτη και ώρα 12.30 µ.µ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.πρωτ.2584/ 31.1.2014
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό
στα µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος-Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Ζουριδάκης Ευτύχιος
4) Καρτάνος Ιωάννης
5) Πεντεσπίτης Νικόλ
6) Σάντα-Μακρή Αικ.
7) Γαβρίλης ∆ηµήτριος
8) Μπραντζουκάκης Νικόλ.

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μαργέλης Γεώργιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
10ο ΘΕΜΑ Η.∆. : της αριθ.3-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Aπόφαση Οικονοµικής Επιτροπής , για χορήγηση εντολής σε δικηγόρο, για
παράσταση ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών, κατά ΑΝΑΒΑΣΙΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.
Εισηγήτ: κα.Μαυρέτα Καρύδη-δικηγόρος ∆ήµου
« Περιήλθε στην υπηρεσία µου η πράξη του Προέδρου του ∆ιοικητικού Εφετείου
Πατρών µε προσαρτώµενη σε αυτήν την απο 24-5-2010 αίτηση ακύρωσης της
εταιρείας µε την επωνυµία Ανώνυµος Εµπορική και Κατασκευαστική εταιρεία ΑΕ
που στρέφονταν αρχικά κατά του ∆ήµου Καρυάς και εν συνεχεία κατά του ∆ήµου
Λευκάδας ως καθολικού διαδόχου του ως άνω ∆ήµου ,δυνάµει της οποίας
επάγονται τα ακόλουθα:
Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων του ∆ήµου Καρυάς προκήρυξε δηµοπρασία για την
επιλογή αναδόχου διαγωνισµού ΆΝΑΠΛΑΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΡΥΑΣ Ν.ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ µε προυπολογισµό το χρηµατικό ποσό του
ενός εκατοµυρίου διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ µε αναθεώρηση και ΦΠΑ.
Στις 25 Αυγούστου 2009 διεξήχθη η ως άνω δηµοπρασία σε δηµόσιο ανοιχτό
µειοδοτικό διαγωνισµό µε σύστηµα προσφοράς αυτό των επι µέρους ποσοστών
εκπτώσεως κατά οµάδες τιµών σε συµπληρωµένο τιµολόγιο της υπηρεσίας και µε
έλεγχο οµαλότητας προκειµένου να αναδειχθεί ανάδοχος.
Στον εν λόγω διαγωνισµό συµµετείχαν 10 εταιρείες ανάµεσα στις οποίες και η
αντίδικος.

Περαιτέρω η ως άνω αντίδικος παραπονείται ότι άσκησε νοµίµως την 1η Απριλίου
2010 ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα της Περφέρειας Ιονίων Νήσων προσφυγή .
Επειδή δήθεν οι προσβαλλόµενες πράξεις α) της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής,β) της
Επιτροπής διαγωνισµού και γ) της µε αρ.πρωτ.868/2010 απόρριψης της 01 Απριλίου
2010 προσφυγής τους στο Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων είναι
παράνοµες και πρέπει να ακυρωθούν .
Κατ'ακολουθίαν ζητά να ακυρωθεί η υπ'αριθµ.16/2010 απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του ∆ήµου Καρυάς.
Να ακυρωθεί η υπ'αριθ'114/2009 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ήµου
Καρυάς
Της µε αριθµ.868/2010 απόρριψης του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων.
Για τους παραπάνω λόγους,
Εισηγούµαι να χορηγηθεί στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη
εντολή για να παρασταθεί και να αποκρούσει την απο 24-5-2010 αίτηση ακύρωσης
της Ανάβασης Ανωνύµου Εµπορικής και Κατασκευαστικής εταιρείας ΑΕ οποία
στρέφεται εναντίον του ∆ήµου Λευκάδας και , εκδικάζεται δε ενώπιον του ∆ιοικητικού
Εφετείου Πατρών στην δικάσιµο της 14-2-2014 η σε οποιαδήποτε άλλη µετ'αναβολή
δικάσιµο να καταθέσει υπόµνηµα τυχόν πρόσθετους λόγους και εν γένει να
υποστηρίξει τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας µε κάθε νόµιµο µέσο η οποιαδήποτε
διαδικαστική ενέργεια ήθελε απαιτηθεί ».
Κατόπιν των παραπάνω, ο Πρόεδρος, κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει να
χορηγήσει εντολή στη δικηγόρο του ∆ήµου Μαυρέτα Καρύδη , για να παρασταθεί και
να αποκρούσει την απο 24-5-2010 αίτηση ακύρωσης της Ανάβασης Ανωνύµου
Εµπορικής και Κατασκευαστικής εταιρείας ΑΕ οποία στρέφεται εναντίον του ∆ήµου
Λευκάδας, σύµφωνα µε την παραπάνω εισήγηση.
Η Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10
-τη παραπάνω εισήγηση
και µετά από διαλογική συζήτηση
Οµόφωνα

αποφασίζει

Χορηγεί εντολή, στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη , για να
παρασταθεί και να αποκρούσει την απο 24-5-2010 αίτηση ακύρωσης της Ανάβασης
Ανωνύµου Εµπορικής και Κατασκευαστικής εταιρείας ΑΕ οποία στρέφεται εναντίον
του ∆ήµου Λευκάδας και , εκδικάζεται ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών
στην δικάσιµο της 14-2-2014 η σε οποιαδήποτε άλλη µετ'αναβολή δικάσιµο να
καταθέσει υπόµνηµα τυχόν πρόσθετους λόγους και εν γένει να υποστηρίξει τα
δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας µε κάθε νόµιµο µέσο η οποιαδήποτε διαδικαστική
ενέργεια ήθελε απαιτηθεί.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 32/2014
Ο Πρόεδρος
ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

